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HÍJiSKTKllJA 

haldm i Reyhjavihirshóla p. 14, Jan. 1847. 

af 

skólakennara Jens !§ig'nrðssyni. 

JJessi vaió skilnaður hans og vor — hann varfi ekki 

sá, að hann þreytti ineð oss, sem hér hlaupum, 

skeiðiö til enda og geingi svo ur íélagi voru til 

annarar lífsins stööu og útá önnur lífsins skeið til 

að leggja stein í hina miklu byggíngu, sem mann- 

legt félag starfar að — nei! þessi varö skiliiaður 

hans og vor— þessi, að (lauðinn hreif hannnú jieg- 

ar, aö hann var kvaddur til að gánga um hin diinmu 

gaung til annara og æðri bústaða. Mold hans hlýt- 

ur nú að hverfa til jarðarinnar aptur, en andinn er 

hjá guöi, sem gaf hann, hann er ósýnilegs eðlis og 

oss {>ví hulinn; hún mun og einnig þegar hverfa 

augum vorum, en er hér ennframini fyrirossí þess- 

ari dökku kistu, búin héöan til guðs húss og hinn- 

ar vigðu moldar, þar sem raust kirkjunnar tekur 

við henni, og lýsir blessun sinni yfir henni í sein- 

asta sinni. Oss þykir því ekki annað mega vera og 

filfinning vor knýr oss til þess, að einhver rödd 

hljómi að skilnaðí þar sem hann átti dvöl, í nafni 
í 
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félíií^s fíess, seni hann var í, í nafni skólans, sem 

hann sat í. 

5a5 er ekkert f)aó lieiinili, ekkert |)að félag, 

eingin sú inannleg sainbúð, ab björtiin verði f)ar ekki 

hnnggin og döpur, þegar óvinur lífsins snertir f)ar 

einlivern kaldri liendi, livort seni bann gjÖrir f)að hægt 

eður óöt, og leggur hann örendan. Líf þeirra, sem 

unnast og líkt er ákoniiö nieð, eru jafnvel opt og 

tíðum svo saingróin, að f)au næstiim slokkna undir 

eins og halda sér hvorugt án annars. Eins eru líf 

fíeirra, sem saman búa og saman starfa, og sem að 

öðru leyti líkt er á komið með, svo nákomin og ná- 

tengð, að hvort f)jáist meö öðru og gleöst með ööru, 

að banabroddur eins stingur hin sárt og tilfinnan- 

lega, f)ó hann ekki kunni að verða banvænn. Hér, 

á f)essu heimili, í skólanum á hað, sem hér er sagt, 

sér öllii fremur stað, enn annarstaðar. Jví annarstaö- 

ar eru viðast í sambúðinni menn á ymsum aldri, börn, 

miöaldra menn og gamalinenni, og þar sem svo er, 

verður jafnfremur viö f)ví búist, að einhvern hitti þar 

banaspjótiö, og sé það gamalmennið, sem fyrir því 

verður, þá þykir þaö eölilegt, og sé það barnið, þá 

er þar ómagnað lif, sem lítið getur af sérboriö. En 

hér, þar sem er broddur lífsins, hér er broddur dauð- 

ans tilíinnanlegri; hér, þar sem æskumenii eintóm- 

ir eru samankomnir, þar sem lífiö streymir hvað óð- 

ast og dauðinn næstum virðist útlægur gjörr; hér er 

bæði stríöið viö hann stórkostlegra og sjón hans í- 

skýggilegri. Stríöiö er stórkostlegra, sem voii er, 

þar sem vinna er á fullu og frísku lífs^öri, sem að 

vísu sá einn finnur bezt, sem ber, en sem þó um 

leið hryggir hina ^örugu tilfinníngu, og sjón hans 

verður ískyggilegri, því hinn únga uggir síður enn 

aðra fyrir slíku, og hann á bágra með, að hyggja á 

þessa leið. Slíkt hefur þó nú að borið, er einn af 



skólaiis lærisveinuin, Stephán Gnbnason^ er antlaíiiir 

eptir lánga legu; hann bar þjáníngii sína með stöö- 

uglyndi og tóku bræður Iians þátt í lienni með hon- 

um, að f)ví er þeim var unnt; þeir eru nii hryggir, 

bæðiaf J3VÍ5 að þeir inistu einn bróðiir, og einkiimaf 

því, þeir mistu í honnrn góðan bróður vér eruni 

allir hryggir, því hann hafði þá kosti marga til 

að bera, sem afla hverjum manni ástar og vinsælda 

hjá þeim, sem hann lifir með; liann var gæfur ýnS“ 

isinaður og Ijúfur, tryggur og fastheldinn, og kom 

það jafnt fram við alla, sein einstaka; hann hafði 

næma ást á öllu, sem gott varogfagurt; gáfurhans 

voru farsælar, siðsemin ágæt, iðni og ástundan hans 

við verk sitt óþreytanleg, og hafði hann þegar lok- 

iö bókmentaiðnum síniim hér. Dauða atvik eru að 

vísu ógeðfeld, og einkum hér, en vér getum þó ekki 

brugðist ókunnuglega við þeim, því þessi er leiö 

alls holds og eingin önnur, því til þessarar gaungu 

eru menn kvaddir á ýmsum aldri, bæði língir og 

gamlir án greinarmunar, og þau erii ekki iiauðsýn- 

leg einúngis, þau eru og í margan máta nytsamleg 

og vekjandi fyrir þá lifendu, og getur það verið á 

ýmsan hátf, eptir stöðu þeirra og ásigkomulagi. 5au 

vekja hjá hverjum inanni trú og tilbeiðslu, og þar 

tekur kirkjunnar rödd undir, og hjúkrar hinu 

hrelda hjarta með huggun og von. En hér, þar sem 

dauöinn hefur svijit bræður bróður, hér hlýtur atvik- 

iö meðfram að vekja aðrar tilfinníngar og upphvatn- 

íngar. Lífið er veikt og fallvalt — hljóta bræðurn- 

ir að hugsa — herðum á ástarböndiim þeim, sem 

teingja oss alla saman; vér eruin eitt, þvi sömu til- 

finningar hrífa oss alla, þeirri einíng skal dauðinii 

ekki sundra; vér eriim hér allflestir ^ærri foreldra- 

húsum á krossgötuin lífsins, fjærri lífsvinum vorum, 

og eru því sjúkleiki og dauði oss hér haröari að- 
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komu, eiinella; veröum f)ví hver öðrum að lífvimim 

gróðursetjum hér hiiia föðurlegu umönuun oghiua 

móðurlegu viðkvæmni, og köllum það bræðra ást, 

sem sé rétt, vegleg, björt. Hvern einn okkar get- 

ur, þegar minnst varir, hnept sjúkdómur, hrifið 

(lauði; |)á mundum vér helzt kjósa, að hvila í vin- 

ar skauti, að deya í bræörafaðmi; einum af oss er 

nú 5 burtii kippt — sá á frjálst, sem tekur! — en 

höldum f)ví betur iippá hitt sem eptir er. 

Lífið er veikt og fallvalt — hljóta bræðurnir að 

hugsa — einn af oss er kvaddiir burt frá verki sínu 

hér til annarar vinnu af drottni allsherjar, tökuni 

j)ar við, sem hann hætti; guö haföi gefiö honum 

kosti, er vér möítum mikils og þykir nú sártí broti 

að sjá á bak; kostir þessir voru að vísu fyrst að 

koma í Ijós, ogvoru því^ ef til vill, öðrum útífrá lítt 

kunnir, en vér, sem voruni félagsbræður hans og 

stóöum honum næstir^ vér þekktum þá bezt, tökum 

þá og frjófgum f)á í oss og látum þa bera ávöxt í 

veröldinni; höldum minníngu þeirra á lopti, ekki 

dauðri minníngu þeirra, heldur lifandi; beri oss að 

lifa, þá ber oss að fræða; oss ber því aö fræðast 

ekki að eins af bókum vísindanna, heldur einnig af 

bók reyiislunnar. Líf þetta er veikt og fallvalt — 

hljóta bræöurnir að hugsa — metum það því hóflega, 

og brúkiim það réttilega; yndæl er að vísu tilfinníng 

lífsins, einhver Ijúfasta drottins gjöf er að vísu heilsa 

og f)ör, en annað er æðra^ er þetta á aö lúta, ann- 

að líf ofar, er það á aö þjóna, andinn og hiÖ and- 

lega líf; líf vort á sér Iielgar skorðiir, sem það má 

ekki íella, sætt ok, sem það má ekki af sér hrista, 

háleitt miö, sein það á að að stefna; beinumþví lífi 

voru réttan veg að Iiiini rétta miði; höfum það Iivorki 

fyrir guð vorn, seni heföi það eilíft mæti og enda- 

lausa tilveru; vanbrúkum það heldiir ekki meÖ því 
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a5 ofurselja þaö holdi og heimi, meö þvi að gjöra 

þaö aö eldsneyti p;irnda ogginnínf^a, látum þaö ekki 

bera ossofurliöa, en fædum þaö ognærum til þjónk- 

unar síimm I étta herra, og sækjum meÖ því fjársjóöu 
andans úr filsnum vitskiinnar, og lyptum meö því 

anda vorum í hæöirnar, hvert hann stefnir; þar til 

var þaö gefiö, þar til skal þaö og brúkast. Lífiö er 

veikt og fallvalt — hljótum vér allir að hugsa — 

vinnum því meöan dagur er, nóttin kemur og með 

henni er vinniitíminn úti, en dagur rennur eptirþessa 

nótt, eöa eyöa nóttin og svefnin lífinu, endiirlífga 

þau þaö ekki miklu fremur? og mundi þá ekki^meö 

nýum degi veröa tekiö þar til vinmi, sem áöur var 

hætt? niundi ekki rétt og sönn brúkun hins undan- 

farna dags verða hverjum holl og heillarík? mundi 

ekki vanrækt hans og vanhirÖíng eÖa vanbriikun, 

veröa hverjum hættuleg og háskaleg. Dauöa atvik- 

in tála þetta við oss; látum oss því tala það aptur 

hvor við annan. 

En stundin er nú þegar koinin, að þú, framliðni 

æskumaður! veröur borinii frá oss úr húsi þessu, 

til guðs húss, þar sem vér niunum beyra orö trúar 

innar og vonarinnar hjá orðsins kennara, sein eiga 

við hinar aörar tilfinningar bjarta vors, er vakna í 

hverri mannlegri sálu við andlát meðbræðra sinna. 

Vér f^dgjum þér þángaö, og enn þaöan til livíldar- 

staöar þins og hverfum siÖan aptur til starfa vorra. 

En vér beruin þér þó hér í einum anda og í einu 

hljóöi saknaðarkveöju vora — sælan búi með anda 

þínum; friðurinn Iivíli yfir moldum þínum! 
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liÍKRÆÐA 

lialdin i Reyíjavíkur dómkirkju p. 14. Jan. 1847. 

af 

Dómkirkjupresti Hr. A. 

Postulinn Jakob frammsetur á einum slað |)essa 

spurníngu: livað er mannsins líf? og hann svarar 

sér sjálfur: reikur sem sjest um stund, en hverf- 

ur svo. 

(}y hversu opt sjáum vér það viðbera, sem mjög 

eptirtakanlega minnir oss á sannleika þessara helgu 

orða? því án aíláts heldur tlauðinn áframm yðju sinni 

á þessa lífs skeiðvelli, Iirífur með sér hvern eptir 

annan úr hópi dauölegra. Og þó að víst sé ura 

það, að ekkert augnablik líöi svo, að ekki alltaf 

nýir og nýir af kvinnu fæddir líti Ijós þessa heims, 

svo líður heldur ekkert augnablik svo, að ekki séu 

alltaf aörir, sem fyrir þvi til fulls apturlikji augum 

sínum; en livar eða hvernig drottinn af hvorjum 

fyrir sig krefjast miini sálar hans, það veit einginn. 

5Ó að þar fyrir fráfall eins manns, sé einhver sá 

algeingasti atburður, og oss vanans vegna sem opt- 

ast litið þar viö bregöi, þá er samt því fráfalli sem 

hér er skéö svo varið, að það öÖruin fremur fær á 

oss, ollir oss sárs trega. 

5ér, kjæru vinir, úr hvorra hóp sá er hrifinn 

sein hér liggur andvana, eruð híngað komnirí bezta 
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blóma yöar lífs^ flestir úr jgarlægum héröðum. Fjör- 

mikill, glaðvær æskuhugur fyllir hrjóst yöar, ár 

eru fá á baki, og |)ér finuið hjá yður hreifa sér þá 

krapta, sem geta, sem eiga aö æfast, framförum aö 

taka, "þér eruð á þeim aldri, sem er miðt á milli 

þeirra ára? á hverjum stráiigur agi á heima, og 

þeirra ára^ þá maðurinn hefur tekið sér fasta stööu 

í lífinu, feingið sinn afmarkaða reit. Yðar líf er 

þar fyrir svo óbundið, sem það ekki fyrri var, ekki 

seinna verða mun. Skiljið þetta samtei svo, sem 

yðar líf við ekkert lögmál bundið sé: þó þér laus- 

ir séuð við band barnsagans, eruð þér samt bundn- 

ir við það lögmál, sem býr í brjósti hvers manns, 

sem einginn getur lítils metið, sem ekki er háður 

andlegri blindni, sem einginn getur misskilið, sem 

nokkurt skynbragð hefur, sem einginn getur fótum 

troðið, sem ekki er gjörspilltur. Og þetta lögmál 

er eitt, eins og sá er einn, sem það hjá oss ritað 

hefiir, andanna eilifi faðir, faÖir Ijóss og lífs; íþað 

er lögmál ens sannaj góða og fagra. 

Já, þetta, hiö sanna, góða og fagra er það, sem 

á aö vera líka sem sálin í öllu lífi voru, þaö eigum 

vér að aðhillast, viÖ þaö aÖ halda fast, því til varn- 

ar að berjast við vafa og villu, við allt sem illt er 

og Ijótt. 5Ó yður ekki enn nú séafmarkaöur neinii 

viss vinnureitur í mannlegu félagi, eriið þér samt 

vissum skyldum bundnir: til þess eruö þér koinnir 

á þann stað, hvar þér nú eruð, aö þér þar æfast 

skuliö og þannig undirbiiast, að þér á síðan verðiö 

landi og lýð til sóina og gagns; en þar til útheimt- 

ist ekki einúiigis framför í þekkíngu, heldur líka í 

allri andlegri fullkomnan. Mikil þekkíng er að vísu 

mikilsverð, en þá fyrst er hún í fullu gildi, þegar 

henni er samfara sannkristið hugarfar, dygðiigt fram- 

feröi. er þar fyrir það mið, sem yður allt af 
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á að standa fyrir hugskots sjónum, að hverju þér 

jafnt og stöðugt stefna eigið, ef seinna meir í lífi 

yÖar sjást eiga dýr^l^S^** menjar yöar skólaveru, ef 
J)ér meö gleði eigiö að getatilhennarhugsað. ]Þetta 

er líka það augnamið, í hverju vinir yðar og vanda- 

menn hafa yöurhíngað sendt, aðþérgætið þessa, er 

það sem þeir af yðiír kreiQast. Og eptir því sem 

þér allir yfirhöfuð, og hver í sínii lagi fremur þessa 

gætiö, eptir því veröa þær vonir dýrðlegri, sem fræðar- 

ar, vinir og vandanienn gjöra sér uni yður, gjöra sér 

um þaÖ, að þér veröa munið, ekki einúngis sér, held- 

ur föðurlandi sínu til sóma og gagns, já guös riki 

til eflíjigar, svo sannarlega sem vér allir erum guös 

verkamenn, brúka eigum allar gáfur vorar, alla krapta 

homim til þjónustu, honum til dýröar. 

^essvegna er það líka aÖ hjarta vort fyllist svo 

sárum trega, er vér sjáum þessar vonir, og þaö 

stundum þegar þær hvað fegurst Ijóma fyrir augum 

oss, af dauðans náköldu hendi allt í einu aö eingu 

gjöröar; er vér sjáum dauðann niðurrífa þá tjaldbúð, 

í hverri sú sála bjó, er haföi bezta vilja^ alvarlega 

viðleitni á þvi, þessa að gæta, og þessvegna lika 

haföi safnað sér dýrum auð þekkíngar, hverskyns 

mannkosta. 

Að þetta, hjá yöar örenda bróður, kæru vinir! 

hafi átt sér stað, þar um ber öllum saman; þar um 

vitnar jafnt fræöara sem skólabræöra mikli söknuð- 

ur, þeirra hátíölega hrigö. ^aö er að visu ekki æ- 

tið svo hægt, að rekja spillts hugarfars óglöggar 

leinigötur, að hitta þau fylsnin ^ hvar hjartans spill- 

íng dylst; en við lánga viökynningu er þetta samt 

optast vant aö koma í Ijós, og vor framliðni haRi 

lelngi meöal yöar dvalið; en alla þá tíð hann meðal 

yöar var, mun dómur yðar um hann hafa verið sá 

sami; því hann var allt af sjálfum sér líkur, hugar 
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farið ætiö stillt og staðfast, framferðið eins; ánþess 

niikið að skipta sér af öörum, var allur hans hugur 

á því^ sem hezt að færa sér í nyt það tækifæri, er 

honum bauöst til þess, aö safna sér sem mestu af 

{)eim fjársjóöum, sem honum seinna áttu að haldi 

aö koma, af hverjum hann seinna átti öðrum að 

miöla. Jessvegna ávann hann sér líka, jafnt hilli fé- 

lagsbræðra, sem fieirra, er yhr hann settir voru. 

var rétt að jþví koinið, að hann yfirgefa ætti yðar 

hóp; Ó5 hann hefur hann yfirgefið, þrátt fyrirítrustu 

tilraun að viðhalda hans afsjúkdóminum veiktu kröpt- 

uni, þrátt fyrir nákæmustu umönnun og aöhjúkrun 

þeirra, sem aö honum stóðu^ og liann er íluttur úr 

f)essa lífs skóla, til æÖri skóla eilífrar tilveru. En 

þó þeir liarini, sem sakna hans úr hóp sinum, {)ó 

{)eir harmi, sem sakna bezta niannsefnis, er líklegt 

var að miindi verða föðurlandinu til sóma og gagns, 

|)á má nærri geta, að þeirra harmur muni ekki hvað 

minnstur, sem viö þetta fráfall inistu, svo að segja 

sinn einka son, hvorra mesta yndi, livorra sómi hann 

var, sem svo miklii höfðu kostað til hans menníng- 

ar, svo hart hans vegna á sig lagt. Að líf hans 

hafi í hættu staðt verið, það mun þeim að visu nú 

vart til eyrna komið, að það sé slokknað, að vérnú 

leggja atlum hans jarðnesku leifar í jaroariimar 

skaut, það mun þá öldúngis ekki gruna, þegar þeir 

fá þaö að heyra, mun hann leingi hvílt hafa í þeirri 

köldu dimmu gröf. Ó, hversu sárt mun þetta sverð 

særa hjarta þéirra, hversu sárt mun þeim sviða, að 

sjá sina fegurstu, sina indælustu von, þannig allt í 

einu sér horfna, rétt í því hún Ijómaði sem feg- 

urst, sýndíst ætla út aö sprínga, og að þetta svo 

þar á ofan skyldi aðbera á Qarlægum stað, að þeim 

ekki einusinni skyldi veitast sú hugfróun, að svala 

sinu kærleiksfulla hjarta á því, að hjúkra hoiuim á 
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hans banabeð í hinsta sinni, að apturloka augum 

hans, að vera við og sjá hvar f)eir lögöu hann* 

En þennan sviða er það einúngis eitt sem fær 

mýkt: trúin á honum, hvers hugsanir og vegir ekki 

eru vorar hugsanir, vorir vegir, heldur svo; miklii 

hærri sem himininn er jörðunni, en j)ó ætíð speki og 

náð, gæðska og trúfesti, og það einnig þá, er vort 

skammsýna auga ekki fær grillt þar til, ekki skil- 

ist það. Já, eins og vor framliðni sjálfur miin við 

þetta kaniiast hafa, eins og þessi trú mun hafá veitt 

honum stirk til þess, að bera sjúkdórnsins miklu, 

lángvarandi j)jáningar, að sigra þann seinasta óvin, 

eins inun hún líka hjálpa þeim, sem við þetta frá- 

fall næst er höggið til þess með saimkristnu hug- 

arfari i botn að útdrekka þennan kvalakaleik; sjálí- 

ur guð mun í nað til þeirra líta, með sínum stirkleika 

vera þeiin nálægur á þessari hörniúnga tíö; hann mun 

veita þeim náð til þess, með rósamri undirgefni að 

bera þetta mikla mótlæti, að hressa af sér við til- 

hugsan þeirrar dýrölegu arfleifðar, sem öllum þeim 

er geymd, er i drottni lifðu, í drottni dóu, að hugga 

síg við þá indælu von, að þó vegir ástvina skilji um 

stund, muni fundum þeirra samt aptiir sainan bera í 

eilífðarinnar bústöðum, hvar einginn skilnaður fram- 

ar stað hefur, ekki skilnaðar-tár. 

Og nú viljum vér segja skilið við þessar lik- 

amsleifar, snúa augum vorum frá þessum dauðans 

sorglegu handaverkuin, og hverfa aptiir til vorra 

starfa. En vér fáum ekki skilist svo við þessar lík- 

börur, viö þann kirrláta reit, hvar vér miinum þær 

niöurleggja, og sem svo margan geyniir i skauíi sér 

er héðan kallaðist, eins og þessi vor framliðni, með 

óveiktum kröptum, í blóma síns lífs, án þess alvar- 

lega að láta oss til hiigar koma lífsins alvöru, þann 

reikníngskap, seni vér allir standa eigum á því, hvern- 
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ig vér vari5 höfum |)ví piniíli drottinn lénti oss. Ó, 

ef það er vor einlæg ósk, aft deya drottni, nær sem 

liann kallar oss, svo láfum oss líka ástunda aft lifa 

lioniim, me?)an þaf) enn þá heitir í dag. Látum oss 

ávalt vakandi vera og árvakra, dyggilega stríða og 

starfa meftan dagur er. Látum oss; ekki gleymast 

það, er vér a5 oss drögum visindanna djrðlegu fjár- 

sjóðu, jafnframt að afla oss trúarinnar dýrgrips, og 

með hennar hjálp að leita guðs ríkis og hans réttlæt- 

is. Látum oss nota tímann, meðan tími gefst, hann 

stendur ekki við, fæst ekki aptur, og leggja góðan 

grundvöll fyrir seinni tiinana, svo vér á síðan get- 

um á hann byggt, kröptuglega hjálpað til að giiðs 

riki á jörðu framgeingt verði. þegar nóttin þá 

kemur, er einginn fær aðhafst, þá mun leið vor liggja, 

ekki til þeirra dimmleitu bústaða, livar ótti og áng- 

ur býr, heldur til lífsins og friðarins fögru heim- 

kynna, hvar eilifur dagur Ijómar. 

Morgun þessa dags er fyrir þér upprunninn, 

sæli framliðni, áður enn hádegi þíns lífs hér var 

koniið. En þann guð, til hvers vér hér í trúnni 

mænum, hann munum vér þár líta augliti til auglit- 

is. Hann blessi þig og varðveiti, hann láti sína á- 

sjónu lýsa yfir þig og sé þér náöugur, hann upplypti 

sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. 
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H, S. E. 

iStepliannis Cfndnii fílinN 
iiatus a. (1. Kal. Jan. 1821; 

alumnus scholæ Bessastatleiisis 1841—45. 

Reykvikanæ 1846 ad a. d. VI. Id. Jan. 18475 

quo die morbo diem obiit supremum, 

adolescens probi et candidi ingenii 

indefessæque iiidustriæ. 

Sic cadit in terræ, spirantibus acrius euris, 

Explicitis nondum floribus, herba sinum; 

Ut denuo, postquam vitales hauserit auras, 

Lsetius emergens tollat ad aslra caput. 

S, Egilsson, 

þ. e. Hér er lagður Stefán Guðnason^ fæddur 

1. Jan. 1821, lærisveinn í Bessastaðaskóla frá 1841 

til 1846, dó í Reykjavíkurskóla 8. Jan. 1847. ^elið 

var gott, bugurinn breinn, iðnin óþreytandi. 

Fellur og eins til foldar 
fagurt úng-gresi tiðum^ 
frostvindum lostið^ fyrri 
en full- blómgað V(Bri; 

Aptur svo lifblm lifgað 
lypti blómlmappi friðum 

hœrra mót himni^ og fegra 
hófuð af jórðu reisi. 



Saknaöarstef skólapilta 

við lát 

|§tefáns Gfn$na^onar. 

1. jgtundin erkomin — 

kalli alfööurs 

dapur dauði 

án dvalar gegnir; 

bendir hann boga, 

bana - örin 

flýgur og hittir 

hinn feiga mann, 

2. Stundin er komin — 

kaldar náraddir 

bergmála djápu 

dauða - hljóöi. 
Stundin er komin — 

kaldur hrollur 

leitar við rödd þá 

um lífið gjörvalt. 

3. Stundin er komin — 

kaldur dauði 

á fallins fjör-roba 

fblva dregur, 

syrtir fyrir augum, 

sólin hverfur. 

dagur deyr, 

deyanda sjónum. 

4. Stundin er komin — 

kaldan likama 

bróöur burtu 

bera skulum — 

var hann oss svo 

sem vera hæfir 

bróðiir hverjum 

við bróöur kæran. 

5. Stundin er komin 

kveðjustundin — 

skilnaöarstund — 

skapadægur — 

Híngað var oss, 

en ekki leingra 

betstum að fyl^a 

bróöur auöið. 

6. Híngaö einmitt, 

sem harmar þúngir 

og saknaður framast 

fara mega; 
híngað, sem dauða — 

dúrinn væri 

lífi jarðnesku 

lýkur öllu. 

7. Híngað er oss 
þér unnt að fylgja, 

bróður ástkæri, 

bræðrum þínum. 

Skilur oss hér — 

skeiði huldu 

förum vér móti — 

þú fer til sælu. 
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Föí^uv skulu blóni 

á bróður leifti 

sýna seinna meir 

hver sé liér lagður; 

f)au skulu vökvuð 

vina tárum 

lýsa því lífi, 

sem þú lifir nú. 

1. Opt þegar foltlu 

fögur suiina 

skreytir IjósguIIi 

skærra geisla, 

sveiílar sviplega 

svörtuin mekki 

vintlur um heiðan 

himinhoga. 

2. Eins er þá alskær 

unaös- rÖðull 

svífur á björtum 

sælu - himni, 

opt af húmlitura 

harma - bólstrum 

rökkvar snögglega 

aö rauna - kvöldi. 

3, Bjugguin vér saman 

bræöur kátir, 

sæl var sambúÖin 

sveinum úngum; 

iiggÖi einganj 

að annars mundi 

banasár eigin 

brjósti svíÖa. 

4, Syrti að svörtu 

sorga-jeli; 

dunaði geigvæn 

dauða - J»ruma; 

II. 

fíutu nábyljir, 

|)rifu burtu 

bróÖurinn blíða 

úr bræðra flokki. 

5. Sárt er að vita 

viöinn únga 

visinn um vordag 

að velli hníga, 

eða um hásumar 

höfÖi lúta 

hagablóm fagurt, 

sem á hausti værl. 

6. Sárt er aö líta 

sjúkdóms undum 

alsáran bróður 

óvígan. hníga; 

sárt er að sjá hann 

siðan hörðum 

hneptan heldróma 

hrifínn burtu. 

7. Mænura vér grátnir 

af missi vorum, 

Ijúfmennið liðna! 

að legstað fínum; 

en vér samfögnum 

sælu kittni, 

bróöir! í Jesá 

bróður - skauti. 
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